
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 FMS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 FMS

PROPOSTA DE PREÇOS   

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na
Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus
anexos. 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão Social: De Marco Ltda
Endereço: Rua Padre Anchietta, 276 – Porto União/SC – CEP 89400-000
CNPJ: 84.584.556/0010-53
Inscrição Estadual: 257.217.983
Telefone: (42) 3521-8900
E-mail: gerentevendasespeciais@demarcoveiculos.com.br

2 – PREÇO

Item Quant Marca/
Modelo

UN Descrição  R$

Unitário

 R$

Total

1 1 RENAULT

MASTER

Minibus

L3H2

UN Veiculo tipo Van o teto alto 16 lugares (15 + 1), de tração dianteira
4x2, ano e modelo 2020/2021, novo, zero km, fornecido por 
fabricante ou concessionaria credenciada (Lei nº 6.729/79), cor 
branca, 02 portas (motorista e passageiro), porta para embarque 
de passageiros e porta traseira dupla com bagageiro com  850 
litros, comprimento total 6198mm, distancia entre eixos 
4332mm, largura  2700mm, altura 2496mm, motor dianteiro com 
04 cilindros, potência máxima igual a 130 CV, sistema de 
alimentação injeção eletrônica, abastecimento de combustível 
óleo diesel capacidade  do tanque de combustível 75 litros, 
transmissão manual de 06 velocidades a frente e uma a ré, 

170.900,00 170.900,00



hidráulica , freio com sistema anti bloqueio (ABS) nas quatro 
rodas, AIRBAGs frontais, alarme sistema anti furto, câmera 
traseira para manobras, cinto de segurança de 03 pontos para os 
ocupantes dos assentos dianteiros, cinto de segurança para os 
passageiros, encosto de cabeça para todos os ocupantes, 
travamento central das portas, sensor de estacionamento 
traseiro, ar condicionado quente e frio em todo o veículo, banco 
do motorista com ajuste de altura, ajuste elétrico dos 
retrovisores, controle elétrico dos vidros dianteiros, ponto de 
força 12V, sistema de sonorização com central multimidia original 
com GPS, pneus e rodas novas compatíveis com o veículo de 
acordo com a especificação técnica de fábrica incluindo o estepe, 
faróis de neblina, bancos de passageiros reclináveis, bancos com 
revestimento em tecido, computador de bordo, contagiros, 
termômetro de agua do motor, tacógrafo digital, protetor de 
cárter/caixa de câmbio, jogo de tapetes e demais acessórios e 
equipamentos de série e componentes de segurança obrigatórios 
exigidos pela Legislação vigente para o bom funcionamento do 
veículo. 

VALOR TOTAL DA PROIPOSTA: R$ 170.900,00  (CENTO E SETENTA MIL E NOVE 

CENTOS REAIS)

3 – CONDIÇÕES GERAIS:
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação.

Local e prazo de entrega:  Conforme Edital.

Validade da proposta comercial: 60 (sessenta) dias. 

Obs: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários
à  perfeita  execução  do  objeto,  composição  do BDI,  encargos sociais  e  inclusive  as
despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes,
seguros  em  geral,  equipamentos  auxiliares,  ferramentas,  encargos  da  Legislação
Tributária,  Social,  Trabalhista  e  Previdenciária,  da  infortunística  do  trabalho  e
responsabilidade  civil  por  quaisquer  danos  causados  a  terceiros  ou  dispêndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim,  tudo o que  for  necessário  para  a  execução total  e  completa  do  objeto desta
licitação.



Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 4072-X
Conta-Corrente: 2021-4
Cidade: Joaçaba

Representante Legal: 
Nome: Adriano Ribeiro dos Santos
CPF: 004.788.449-56
RG: 4059610
Função: Gerente/Procurador

Porto União, 01 de JUNHO de 2020. 

  _

                                                   DE MARCO LTDA
                                                                      ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS

                                           CPF: 004.788.449-56
                               RG: 4059610

                                                          GERENTE/ PROCURADOR 
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